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                                                                        Vzťah. Slovník ho definuje ako 

„spôsob, akým dvaja alebo viacerí ľudia 

spolu hovoria, správajú sa k sebe 

navzájom a zaobchádzajú s druhými“. 

Vzťah môže byť formálny, napríklad 

obchodný vzťah, alebo môže byť veľmi 

osobný a intímny, ako napríklad vzťah otca 

s jeho deťmi. Hoci my svoj vzťah s Bohom 

často vnímame tým prvým spôsobom, Boh 

veľmi túži, aby sme ho vnímali práve tým 

druhým. Viem o tom, že Boh sa zo mňa 

raduje? Viem, že ho teší tráviť čas o mnou, 

prejavovať mi svoju lásku a starať sa o 

mňa? Taký je Boh; s radosťou zaobchádza 

so mnouako so svojím dieťaťom - až 

natoľko, že mu záleží na tom, aby ma učil 

a formoval tak, že keď „vyrastiem“, budem 

ako on.. 

  

Boh s nami zaobchádza 

ako so svojimi deťmi 

Podobne ako u iných rodičov 

súčasťou Božieho rodičovstva je výchova. 

Jej jediný zmysel tkvie v tom, aby ma 

napravil, keď zablúdim - on ma totiž 

priveľmi miluje na to, aby ma ignoroval. 

Keď hovoríme o výchove, často si 

predstavíme tresty a bolesť. No Božia 

výchova je životodarná. Nespôsobuje 

hanbu, ale prináša nádej. Dáva mi prísľub 

väčšieho pokoja a pohody, pretože mi 

pomáha stať sa väčšmi takým človekom, 

akého ma Boh stvoril. 

 
  

Akým spôsobom nás nebeský 

Otec vychováva? Môže nás pobádať, aby 

sme požiadali priateľa o odpustenie. Môže 

spôsobiť, že nás hryzie svedomie, keď 

uvažujeme o sledovaní nevhodného filmu 

alebo strácame príliš veľa času surfovaním 

po internete. Môže dopustiť ťažké okolnosti, 

ktoré nás privedú k hľadaniu jeho milosti 

namiesto spoliehania sa na vlastné sily. 

Môže tiež dovoliť, aby sme niesli následky 

svojho hriechu, čo je spôsob, akým nás učí 

a vychováva. Všetkými týmito spôsobmi nás 

nebeský Otec miluje a vedie. Nechajme sa 

viesť jeho láskou, ktorá napomína, ktorá 

niekedy dovolí utrpenie, ale len preto, aby 

sme sa poučili a mali pred očami skutočnú 

lásku, ktorá chce v prvom rade dobro 

a šťastie človeka. 

p. kaplán Michal 
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DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA CEZ 
ROK 

Resp.: Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium. 
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1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 22. 
nedeli prosíme rodinu Habasovú, 
Hruštičovú a Sisáková. Zároveň 
vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré 
upratovali kostol k dnešnej nedeli. 
2. Vyslovujeme vďačnosť všetkým vám, 

ktorí ste pomohli finančne, ako aj 

angažovaním sa pri príprave a realizácii 

nášho Farského dňa. 

3. Dávame do pozornosti, že od budúcej 

nedele budú v našom farskom kostole 

nedeľné sv. omše opäť v riadnom čase 

8.00, 9.30, 11.00 a 18.30 hod., keďže sa 

skončia letné prázdniny. 

4. Od piatku nasledujúceho týždňa začne 

v Bazilike Narodenia Panny Márie 

Deviatnik pred odpustovou slávnosťou. 

Otcovia pavlíni pozývajú na túto modlitbovú 

prípravu, ako aj na slávnosť 311. Výročia 

slzenia obrazu Panny Márie vranovskej, 

ktorá bude v utorok 27.8. o 18.30 hod. 

Bližšie informácie sú na plagáte na výveske. 

 

Informácie ohľadom Národného 
pochodu za život 

 
Deň tretieho Národného pochodu za život je 
na dosah. Uskutoční sa už o mesiac, 22. 
septembra 2019 v Bratislave. V niekoľkých 
mailoch Vám postupne poskytneme dôležité 
informácie. Na úvod dve novinky:  
 
1.) miestom zhromaždenia Národného 
pochodu nebude Námestie SNP, ale 
Námestie slobody.  
 
2.) nedeľné dopoludňajšie sv. omše podľa 
diecéz budú nahradené spoločnou sv. 
omšou v Inchebe o 10:00 za účasti všetkých 
biskupov. 

 
 
PARKOVANIE 
 

Bez ohľadu na to, či prídete do 
Bratislavy v sobotu alebo v nedeľu, 
odporúčame využiť parkovisko v areáli 
Incheby, bezprostredne pri moste SNP. 
Veľmi nám pomôže, ak sa zaregistrujete na 
tomto linku: 
 
https://pochodzazivot.sk/dolezite-informacie-a-
kontakty/   

 
UBYTOVANIE 
 

Bohatý sprievodný program 
Národného pochodu za život začína v piatok 
(filmy, diskusie, koncerty,..) a vyvrcholí v 
sobotu večer (sv. omšou v Dóme o 18:00 a 
následným otváracím programom v 
Inchebe).  Preto sa oplatí prísť do Bratislavy 
už skôr. Ak máte ťažkosť so zabezpečením 
ubytovania, ponúkame Vám lacné 
ubytovanie v školách. Viac na tomto linku: 
 
https://pochodzazivot.sk/dolezite-informacie-a-
kontakty/   

 
CHARAKTER POCHODU – PRÍPRAVA 
 

Hlavný program na Námestí 
slobody začne o 13:30. Pochod odštartuje o 
14:30. Trasa pochodu je dlhá 2,2 km. Náš 
vonkajší prejav má charakterizovať radosť, 
oslava, vízia, hrdosť, odhodlanie i úcta. 
Preto dajte dokopy šikovných ľudí a 
navonok vyjadrite váš odkaz „za život“: 
pripravte si pekné transparenty, melodicky 
zhudobnite jednoduché pro-life heslá, 
vyberte vhodné rytmické piesne. Vezmite so 
sebou prenosné ozvučenie, aby vašu 
skupinu bolo počuť. Pribaľte aj gitaru alebo 
iné nástroje. Jednoducho, nech vaša 
skupina vyžaruje radosť a život. 
 
 



 
 

Liturgický program na 21. týždeň v období cez rok 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

26. 8. 

FÉRIA  

1 Sol 1, 1-5.8-10; Ž149; Mt 23, 13.15-22 

6.30  + Štefan, Anna 

18.30  + Terézia, Michal  

Ut 

27. 8. 

SV. MONIKY 

spomienka 

1 Sol 2, 1-8; Ž 139; Mt 23, 23-26 

6.30  ZBP pre Janku  

18.30  + Anna 

St 

28. 8. 

SV. AUGUSTÍNA, bis. a uč. Cirkvi 

 spomienka 

1 Sol 2, 9-13; Ž 139; Mt 23, 27-32 

6.30  ZBP pre Dianu 

18.30  ZBP pre Máriu (80r.) 

Št 

29. 8. 

MUČ. SMRŤ SV. JÁNA KRSTITEĽA 

spomienka 

Jer 1, 17-19; Ž 71; Mk 6, 17-29 

6.30 
 ZBP pre Ľubicu a Pavla s 
rodinami 

18.30  + Anna, Michal  

Pi 

30. 8. 

FÉRIA  

1 Sol 4, 1-8; Ž 97; Mt 25, 1-13 

6.30 
 ZBP pre Zdenku a Annu s 
rodinami 

18.30  + Mariana, Ján, Anna, Ján 

So 

31. 8. 
Panny Márie v sobotu 

1 Sol 4, 9-11; Ž 98; Mt 25, 14-30 

7.00  ZBP pre Michala s rodinou 

18.30  ZBP pre Milenu a Emíliu 

Ne 

1. 9. 

DVADSIATA DRUHÁ 
NEDEĽA CEZ ROK 

 

Sir 3, 19-21.30-31; Ž 68 
Hebr 12, 18-19.22-24a; Lk 14, 1.7-14 

8.00  + Jaroslav 

9.30  + Magda 

11.00  Za farníkov 

18.30  + Štefan Koromház (kňaz) 

 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé     17.30  9.30 

Rod. 
oblasť 

      11.00 

Lektori na budúcu nedeľu,  1. 9. 2019: 

Sobota - vigília 8.00 9.30 11.00 18.30 

Novák, 
Sabolová 

Uriga, 
Sabolová 

Sztraka, 
Sztraková 

Novák, 
Antolíková 

Chytra, 
Sinčáková 

Svätci týždňa 

Sv. Monika 

Narodila sa okolo roku 332 v Tagaste, dnešné Alžírsko. Donútili ju vydať sa 

za pohanského úradníka v Severnej Afrike. Mala tri deti: Augustína, Navigia 

a Perpetuu. Vďaka jej trpezlivosti a modlitbám sa jej manžel, ktorý bol 

pohan, rok pred smrťou obrátil kresťanskú vieru. Za Augustína sa 

sedemnásť rokov vytrvalo modlila a prosila o modlitby aj kňazov. Jeden 

kňaz ju utešil slovami: „Nie je 

možné, aby syn toľkých sĺz 

zahynul.“ A stalo sa. V roku 387 

Augustína na jeho vlastnú žiadosť 

pokrstil sv. Ambróz. Monika 

zomrela na ceste z Ríma do Afriky v 

talianskom meste Ostia. 

Sv. Augustín 

Po hýrivom a neusporiadanom 

živote a vďaka modlitbám jeho 

matky sv. Moniky Augustína 

pokrstil Ambróz na veľkonočnú 

vigíliu v roku 387. Tri roky bol 

utiahnutý na otcovskom majetku, 

kde sa venoval modlitbe, rozjímaniu, postil sa a písal. Rozhodol sa odísť do 

mesta Hippo, aby tam mohol začať žiť kláštorný život. Tam náhodou vkročil 

do baziliky, keď práve biskup Valérius hovoril, že potrebuje nejakého 

kňaza. Vtedy ľudia, ktorí poznali Augustína, začali volať, aby vysvätil 

Augustína za kňaza. Roku 396 Valérius zomrel a Augustín sa stal jeho 

nástupcom. Veľmi veľa písal. Najväčším jeho dielom je spis Boží štát a 

veľmi známe sú Vyznania. Okrem toho napísal mnohé výklady Svätého 

písma. Veľa písal o Božej milosti. Preto dostal titul „doctor gratiae“, doktor 

milosti. 


